Beste leden WBB,
Het aantal besmettingen neemt af, maar de COVID pandemie is nog niet voorbij. Ons
Voorjaarssymposium is om die reden ook deze keer niet alleen op locatie in Houten, maar ook met
een Zoom verbinding te volgen. Het symposium wordt afgesloten met een diner. Gelegenheid tot
aanmelden volgt binnenkort. Helaas is Fikket uit de lucht, we gaan dit keer de aanmelding weer via
ZOOM doen. We kunnen maximaal 100 personen plaatsen, op volgorde van inschrijving. Graag bij de
inschrijving aangeven of je wel of niet blijft voor het diner. Bijgaand het programma en de Notulen
van de NajaarsALV. Tijdens de ALV zal Marinus van der Ploeg, penningmeester WBB, een toelichting
geven op de stavaza wat betreft de NGR. Hieronder alvast een voorproefje.
Bovendien willen we aankondigen dat we binnenkort via een SurveyMonkey enquete aan de leden
WBB gaan vragen hoeveel implantaten chirurgie er gedaan zijn in 2021. Het verzoek is om per kliniek
1 enquete in te vullen. Het betreft de aantallen sacrocolpopexie, midurethrale slings en transvaginale
mesh (anterior en posterior). We hopen op jullie medewerking.
Tot ziens op donderdag 24 maart!
Met vriendelijke groet,
Jacqueline Groeneweg
Secretaris WBB
Voortgang NGR: Het wordt steeds interessanter!
Zoals jullie weten is begin vorig jaar een nieuw dashboard ontwikkeld en in gebruik genomen voor de
Nederlandse Gynaecologische Registratie (NGR). Prolaps- en incontinentiechirurgie waarbij een
implantaat wordt gebruikt moet hierin worden geregistreerd. Het gebruik van de NGR neemt toe, maar
het kan nog beter! Met de financiering van ZN hebben we een duurzame oplossing gekregen voor het
voortbestaan, het onderhoud en de doorontwikkeling van NGR. Voorwaarde voor deze financiering is
wel dat het breed door alle betrokken gynaecologen wordt gebruikt. Dus onze oproep is dan ook: als
je nog niet registreert, doe het dan alsnog.
In het dashboard kun je jouw gegevens spiegelen aan het landelijk gemiddelde en daardoor leren en
verbeteren. En om het nog interessanter en leuker te maken zijn recent nog aanpassingen
doorgevoerd en staan er een paar ontwikkelingen op de rol:
• De laatste onvolkomenheden zijn aangepast (begin februari klaar).
• Vanaf eind maart wordt het dashboard aangevuld met maar liefst 12 items. De PGI wordt
dichotoom gemaakt en je kunt beter de uitkomsten per operatiegroep bekijken.
• Eind april – begin mei verwachten we dat een export knop operationeel is zodat je je eigen
data kunt downloaden.
• Tenslotte worden de POMT data zoveel als mogelijk beschikbaar gemaakt in het dashboard en
wordt er ten aanzien van de slings (MUS) uniformiteit met de NVU nagestreefd zodat op
termijn die data breder vergeleken kunnen worden (mei-juni).
Al met al geen reden meer om niet mee te doen. Je kunt vandaag nog starten met deze instructie. Loop
je ergens tegenaan, dan is er ook een helpdesk beschikbaar via supportanalytics@sdbgroep.nl. Voor
meer inhoudelijke vragen kun je mailen met Marinus van der Ploeg (ploegjm@mzh.nl). Voor meer
informatie zie ook de website: www.nvog.nl/ngr/.

